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„Antinous Belwederski” to rzymska rzeźba przedstawiająca stojącego, nagiego
mężczyznę. Uznaje się, że jest to posąg Hermesa. Stanowił on inspirację dla
nowożytnych artystów takich jak Parmigianino czy Poussin. Ze względu na
swoją sławę posąg doczekał się licznych kopii.



„Grupa Laokoona” to starożytna rzeźba greckiego pochodzenia. Przedstawia
ona historię Laokoona i jego synów, którzy zostali zabici przez węże morskie.
Artyści byli pod wrażeniem jej realizmu i ekspresji. Odgrywa ważną rolę w
kulturze, ponieważ stanowi przykład barokowych idei przez swoją dynamikę i
żywą mimikę.



Fresk „Wizja krzyża” przedstawia przywódcę stojącego na antresoli
przemawiającego do swoich wojsk. Na obrazie ukazana jest nadludzka siła
dowódcy, który dzień wcześniej miał wizję krzyża w swojej głowie.



Rzeźba została wykonana przez Vincenzo Pacettiego i przedstawia głowę
Juliusza Cezara. Posiada charakterystyczne cechy determinacji, które opierają
się na wyidealizowanych cechach. Rzeźba jest cenna dla kultury europejskiej,
ponieważ odtwarza ostateczną fizjonomię Juliusza Cezara.



„Szkoła Ateńska” to malowidło ścienne. Twórca ukazał na nim spotkanie
wielkich starożytnych filozofów: Platona i Arystotelesa. Zostało one
namalowane na rozkaz papieża Juliusza II i miała przedstawiać poszukiwanie
prawdy, dobra i piękna. W renesansie uważano, że te cechy stanowią etapy
służące do osiągnięcia najwyższego dobra.



„Złożenie do grobu" to obraz Michelangela Merisi da Caravaggio. Na
pierwszym planie od razu można zauważyć postać Jezusa Chrystusa, które
pozbawione jest jakichkolwiek emocji oraz oznak boskość. Ciało Chrystusa
unoszą św. Jan Apostoł i św. Nikodem za nimi stoi Bogurodzica, Maria
Kleofasowa oraz Maria Magdalena. Wielu współczesnych Caravaggiowi
krytyków odnosiło się do „Złożenie do grobu" bardzo pozytywnie m.in
Giovanni Baglione, Gian Pietro Bellori.



Główną postacią rzeźby „August z Prima Porta” jest Oktawian August -
pierwszy cesarz rzymski. Oktawian ubrany jest w krótką tunikę, owinięty na
biodrach jest paludamentum (płaszczem naczelnego wodza), które przerzucone
jest na lewe ramię. Cesarz wznosi swoją prawą rękę ku górze co ma sugerować,
że cesarz ma zamiar przemówić do żołnierzy. Koło Oktawiana znajduje się małe
dziecko ze skrzydełkami (prawa noga), które dosiada delfina. Młody chłopczyk
to najprawdopodobniej Kupidyn, który symbolizować ma mityczne
pochodzenie Augusta, który adoptowany został do rodu Julli czyli potomków
Wenus.



Obraz „Odsiecz Wiedeńska” wykonany przez Jana Matejkę w 1883 roku
przedstawia scenę z września 1683, kiedy to połączone wojska polskie i
cesarskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego odniosły wiekopomne
zwycięstwo nad tureckimi wojskami dowodzonymi przez wezyra Kara Mustafę.
Król Jan III Sobieski postanowił o tym fakcie powiadomić papieża Innocentego
XI. Na obrazie Jan Matejko pokazuje moment wręczenia listów do papieża, u
stóp króla widzimy turecką chorągiew, która wraz z listem została wysłana do
Rzymu. W liście zawarł słowa "Venimus, vidimus, Deus vicit" („Przybyliśmy,
zobaczyliśmy, zwyciężył Bóg"). Jest ono ważne w kulturze Europejskiej
ponieważ symbolizuje wielkie zwycięstwo chrześcijan uważanych za tych
dobrych nad Turkami, którzy byli traktowani jako Ci źli.



Na zdjęciu możemy zobaczyć wazę czarnofigurową z przedstawieniem
Achillesa i Ajaksa grających w kości. Jej autorem jest Eksekias stworzył on ją
około 530-525 p.n.e. Jest ona ważna dla nas ponieważ możemy zobaczyć jakieś
kawałki historii oraz spojrzenie na świat starożytnych.



W centrum fresku Michała Anioła ,,Sąd Ostateczny” ukazany jest Chrystus w
świetlistej powłoce, jako sędzia karzący za grzechy. Wokół niego są osoby
zbawione oraz święci. Dzieło symbolizuje sąd ostateczny, który według Biblii
czeka każdego człowieka. Wzbudza on zachwyt, lecz onieśmiela, gdy przygląda
się 400 postaciom. Fresk jest ogromnym symbolem nadchodzącego wtedy
baroku.


